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اقتدار همراه با عقالنیت
درحالی که تریبون های وابسته به امپراتوری رسانه ای استکبار، تالش می کنند 
رزمایش های نظامی کشورمان را نش��انگانی برای بروز تنش های منطقه ای 
معرفی و افکار عمومی را علیه این اقدام منطقی و به جای دالورمردان ارتشی 
و س��پاهی تحریک نمایند،  رهبر حکیم و فرزانه انقالب اس��المی در جمع 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مس��لح اعالم داشتند »کشور ما 
و نیروهای مس��لح ما با عقالنیت عمل می کنند. در همه مسائل شیوه شیوة 
عقالنیت است –اقتدار همراه با عقالنیت و دیگران هم خوب است با عقالنیت 

عمل کنند و نگذارند که این منطقه دچار مشکلی شود. «
پیش از این نیز، ایشان در پاس��خ به برخی القائات و منفی بافی های به دور از 
انصاف که اقدامات نظام برای به رخ کشیدن قدرت برای مهار زیاده خواهی های 
دشمنان را فاصله گرفتن از خرد و عقالنیت می دانستند، گفته بودند  »مبنای 
اقتدار در جمهوری اسالمی یک مبنای عقالنی است، یعنی ما اقتدار را بر اساس 
احساسات و عواطف و توهمات و امثال اینها دنبال نمی کنیم. محاسبه اقتدار ملی 
یک محاسبه عقالنی است یعنی یک محاسبه درست و منطقی. بعضی   ها اسم 
عقل و عقالنیت را که می آورند، منظورشان از عقالنیت ترسیدن است...  ترسو  ها 

حق ندارند اسم عقالنیت را بیاورند. عقالنیت یعنی محاسبه درست. «
اقتدار همراه با عقالنیت از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی، یعنی قدرت عجین 
شده با عقل و خرد و به کارگیری ابزار و شیوه های قدرت براساس محاسبه دقیق 
برای دستیابی به هدف به گونه ای که در آن تمام واقعیت   ها و اقتضائات لحاظ 
شده باش��د.  همین اقتدار همراه با عقالنیت است که امکان دفع تهدیدات یا 
بازدارندگی را به دور از توسعه  تنش یا شکل گیری مناقشه ای پرهزینه فراهم 
می سازد. همان گونه که حضور مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در مرزهای شرقی، پس از ظهور طالبان و شهادت دیپلمات های ایرانی در 
مزار شریف، ضمن رفع تهدید از هرگونه مناقشه نظامی و توسعه تنش ممانعت 
به عمل آورد. یا با اینکه جمهوری اسالمی در پاسخ به تروریسم دولتی امریکای  
جنایتکار و شهادت سردار سلیمانی مقتدرانه پایگاه تروریست   ها را موشکباران 
کرد و سیلی جانانه به صورت جنایتکاران زد اما با تدبیر و عقالنیت سطح تنش را 
مدیریت کرد. کما اینکه در ماجرای سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین امریکا 
در آب های خلیج فارس نیز اقتدار ایران اسالمی به کارگیری شد اما عجین بودن 

آن با عقالنیت، راه هرگونه ماجراجویی را بر ترامپ قمارباز بست. 
در نقطه مقابل می توان اقتدار فاقد عقالنی��ت را در عمل امریکای جنایتکار 
در اشغال افغانستان، به عنوان شاهدی تمام عیار به نظاره نشست که فقدان 
عقالنیت در به کارگیری قدرت نظامی منجر به تلفات سنگین جانی و مالی هم 
برای امریکا و هم برای افغانستان شد و شیوه های خشن و جنایتکارانه امریکایی 
در تداوم این جنگ ویرانگر به نفرت از امریکایی   ها و بازگشت طالبان کمک کرد. 
کما اینکه خروج امریکایی   ها نیز افول قدرت امریکا را برمال ساخت و اعتبار آن 
را در نزد متحدان منطقه ای و حتی اروپایی اش به شدت زیر سؤال برد. در واقع 
این نوع قدرت نمایی، کارکردی معکوس داشت و با تمام هزینه های گزاف به 

شکستی بزرگ منجر شد. 
نمونه دیگر اقتدار فاقد عقالنیت را می توان در پرونده صدام حس��ین دید که 
وقتی قدرت نظامی را علیه جمهوری اسالمی ایران به کار گرفت، پس از هشت 
سال جنگ و تحمیل خسارت های سنگین به دو کشور عراق و ایران، دوباره به 
نقطه اول برگشت و مجبور به عقب نشینی از اراضی اشغالی و پذیرش همان 
توافقنامه ای شد که در آستانه تجاوز نظامی  اش آن را ملغی دانسته و پاره کرده 
بود. با وجود این تجربه اما عقده ناشی از شکست و توهم همراه بودن شریکان و 
ذی نفعان این جنگ و اتکای به قدرت ناشی از جنگ افزارهای اهدایی و تلنبار 
شده، دومین قدرت نمایی به دور از عقالنیت را برای صدام موجب شد که حمله 
به کویت بود. اقدامی که پای بیگانگان را به منطقه باز کرد و تله ای برای پایان 
یافتن حیات سیاسی و زندگی ننگین صدام شد.  همین فقدان عقالنیت متصل 
به اقتدار بود که بعد از صدام هم سرنوشتی مشابه برای متحدان منطقه ای او در 
به کارگیری تروریسم تکفیری برای جنگ نیابتی علیه مقاومت رقم زد. جنگی 
که نتیجه آن شکست و رسوایی از یک سو و پراکندن هسته های تروریسم و 
حتی کور تکفیری در منطقه و کشاندن پای بیگانگان به منطقه و تشدید سطح 
تنش و مناقشات منطقه ای بود که تا بعد از نابودی حکومت داعش همچنان 
دامنگیر کشورهای منطقه است.  آنچه امروز در آذربایجان می گذرد، با عقالنیت 
انطباق نداشته و برآمده از یک اشتباه محاسباتی و تصور قدرتی است که در 
پیوند با ارتش های بیگانه پدید آمده اس��ت. بازکردن پای بیگانگان به داخل 
کشور و دادن پایگاه عملیاتی یا جاسوس��ی به آنها به تصور استفاده از قدرت 
عاریتی برای پیشبرد اهداف ماجراجویانه می تواند عواقب و پیامدهای سنگینی 
داشته باشد که یکی از آنها وامدارشدن به مهمان های قدرتمند است که سابقه 
باج خواهی   ها و توسعه طلبی های خطرناک نیز دارند.  اشتباه بزرگ پهلوی اول 
در دادن حق کشتیرانی در اروندرود به دولت عراق، و واگذاری قره سو به دولت 
ترکیه، زمینه ساز مناقشاتی شد که بعداً دامن ایران را گرفت. یا پذیرش مهمانان 
صهیونیست توسط فلسطینی  ها از اواخر قرن نوزدهم واجازه استقرار به آنها در 
سرزمین های فلسطین بود که طمع شکل دهی به دولت صهیونیستی واشغال 
کل اراضی فلسطینی را در صهیونیست   ها رقم زد.  ای کاش حاکمان باکو از این 
وقایع تاریخی عبرت گرفته و قبل از آنکه میزبانی از نیروهای عاریتی و مهمان 
موجب زحمت و مناقشه جدی منطقه ای و طلبکاری راهبردی آنان از خود 

آذربایجان شود، به اصالح رویه ماجراجویانه خویش بپردازند. 

رسول سنائی راد 

بسیج خط شکن است و مرزهای جدید را مدام تغییر می دهد. بسیج 
قله های جدید رافتح می کند و اعتماد به نفس ملی ایجاد می کند. 
سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه بنیاد تعاون بسیج در گفت وگو با خبرگزاری 
بس��یج در خصوص نمایش��گاه » می��دان وظیفه « گف��ت: الحمدهلل 
نمایشگاهی که امروز دیدیم نسبت به نمایشگاه دوره قبل نشان دهنده 
قدم های بلند و پیشرفت های ارزشمندی در حوزه های فناوری، تدوین 
کتاب های آموزشی برای دانش آموزان، رس��انه، فناوری ارتباطات و 
اطالعات، گردشگری، سامانه های نقل و انتقاالت و ترابری است. همه 
اینها نشان می دهد که بسیج به صورت هدفمند در حوزه فرهنگی، رسانه 
خدمات اجتماعی، فناوری و علم پیشرفت های بسیار بزرگی را طراحی 
کرده و گام های اولش را خیلی خوب برداشته است، همچنین جوانان 

خیلی خوب، هوشمند و بااستعدادی را جذب کرده است. 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه پیمودن این مسیر  ها خیلی مهم است، 
خاطرنشان کرد: نقطه شروع هر مسیر مهم است، هیچ مسیر طوالنی 
بدون برداشتن اولین قدم  ها تعیین نمی شود. این مسیر  ها هم بدون 
توقف است و نقطه توقف ندارد و راه و طریق است. سرلشکر سالمی 
تصریح کرد: شاهد این هستیم که بس��یج با نمادهای نوشوندگی، 
پیشرفت های به روز و قرار گرفتن در لبه های مدرن بودن در حوزه 
علم، فناوری، تجارت و صنعت پیش می رود که این ارزشمند است. 
وی با اشاره به اینکه بسیج حوزه های خدمات اجتماعی را هم به مرور و 
با گسترش کمی و کیفی فتح خواهد کرد، یادآورشد: البته ما قصدمان 

این نیست که یک انحصار در کشور تولید کنیم. 
فرمانده کل سپاه بسیج را موتوری محرک دانست و گفت: بسیج مثل 

پیشران عمل کرده و سبک می سازد و مدل تولید می کند.
 سرلش��کر س��المی هدف اصلی را تولید مدل خواند و گفت: بسیج 
باید مدل یک نقش بش��ود و آن نقش هم تلفیق ارزش های اسالمی 
با واقعیت های میدانی است که بتواند این نقش را به عنوان یک الگو 

معرفی کند. 
وی با تأکید بر اینکه قصدمان این نیست که تمام فضای کشور را ما با 
بسیج در اختیار بگیریم، ادامه داد: بسیج خط شکن است و مرزهای 
جدید را مدام تغییر می دهد. بسیج قله های جدید را فتح می کند و 
اعتماد به نفس ملی ایجاد می کند.  سرلشکر سالمی در پایان افزود: 
هدف بسیج این اس��ت که در عرصه تحریم  ها نشان بدهد که هیچ 
چیزی مانع از پیشرفت کشورمان نمی شود و الحمدهلل این نمایشگاه 

هم تا حدود زیادی این قابلیت   ها را به اثبات می رساند. 

فرمانده کل سپاه:

حرکت بسیج فتح قله  ها و ایجاد  اعتماد به نفس ملی است

در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاه ها

رئیسی: دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد
چهار ماه پس از آنکه س�ید ابراهیم رئیس�ی 
در کوران تبلیغ�ات انتخابات ب�ه عنوان یکی 
از نامزده�ای انتخابات ریاس�ت جمهوری در 
دانشگاه تهران حضور پیدا کرده بود، دیروز به 
عنوان رئیس جمهور ، برای دومین بار در دانشگاه 
تهران حاضر شد و ضمن تأکید بر این نکته که 
ارتباطش با دانشجویان را قطع نخواهد کرد، از 
دانشگاه خواست به عنوان اتاق فکر دولت در 
مسیر ایجاد تحول در جامعه ایفای نقش کند. 
س�خنان  ب�ه  پاس�خ  در  همچنی�ن  وی 
نماین�ده کارمن�دان دانش�گاه گف�ت ک�ه 
ب�ه دنب�ال آن هس�تیم ی�ک نظ�ام جام�ع و 
عادالن�ه پرداخ�ت در کش�ور ایج�اد کنی�م.

  سید ابراهیم رئیسی که روز گذشته برای شرکت 
در آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۰-

۱۴۰۱ دانشگاه   ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور 
به دنشگاه تهران رفته بود، با بیان اینکه پیشرفت 
علمی و تحول، محورِ سند باالدستی گام دوم است، 
گفت: دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه 
است و دانشگاه    ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت 

در ایجاد تحول در جامعه باشد. 
 دانشگاه نیاز  ها را شناسایی 

و راهکار بدهد
رئیس جمهور با ابراز امیدواری به اینکه دانشگاه   ها 
سالی متمایز و سرشار از موفقیت های چشمگیر 
علمی داشته باشند، گفت: محوِر سند باالدستی 
گام دوم، پیشرفت علمی است و ایران با بهره مندی 
از توان دانشگاهی بسیار باال می تواند جایگاه مهمی 
در عرصه علمی جهان داشته باشد. وی با بیان اینکه 
در کشور نیازمند تحول هستیم و این تحول حتماً 
باید علم پایه باشد، گفت: دانشگاه   ها و دانشگاهیان 
باید با مسئله محوری، نیازهای کشور را شناسایی و 

برای برون رفت از مشکالت راهکار ارائه کنند. 
آیت اهلل رئیس��ی با تأکید بر اینکه دانشگاه   ها باید 
برای حل مس��ائل کش��ور به کمک دولت بیایند 
و باالت��ر از آن ات��اق فکر دول��ت باش��ند، افزود: 
روشنفکران کسانی هستند که در جایگاه دیده بانی 
به رصد مسائل جامعه می پردازند، به موقع درباره 
آسیب   ها هشدار می دهند و برای رفع آنها راهکار 

ارائه می دهند. 
رئیس جمه��ور با اش��اره ب��ه اینکه ت��وان علمی 
دانشگاهیان کشور این امیدواری را ایجاد می کند 
که بتوانیم جایگاه تمدنی ای��ران را در مرجعیت 
علمی بازآفرین��ی کنیم، گفت: هرجا در مس��یر 
صحیح حرکت کردیم توانستیم به جایگاه واقعی 
خود دست پیدا کنیم و نمونه آن، نقش درخشان 
دانش��گاه و دانش��گاهیان در مقابله ب��ا بیماری 

کروناست که من از آنها قدردانی می کنم. 

 کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی 
باید رونق بگیرد

دکتر رئیسی گفت: همه بخش های جامعه باید 
به نظرات و سخنان دانشگاهیان و صاحبنظران 
توج��ه کنن��د و کرس��ی های آزاداندیش��ی و 
نظریه پ��ردازی در دانش��گاه   ها بی��ش از پیش 

رونق بگیرد.
 نباید به هیچ نظریه نو و حرف تازه ای بی توجه 
بود، هرچن��د تاکنون از س��وی هیچ اس��تاد و 

صاحبنظری بیان نشده باشد. 
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 
برنامه های دولت سیزدهم برای ساختن ایران 
قوی نیازمند حرکت قوی در تولید علم اس��ت، 
تصریح کرد: قدرت فقط در س��اخت موش��ک 
نیست، اگر چه پیشرفت در این عرصه نیز مایه 
افتخار است، اما باید در عرصه های دیگر علمی و 
فناوری نیز پیشرفت کنیم تا کشور در جنبه های 
مختلف قدرتمند ش��ود. اقتص��اد دریا، اقتصاد 
گردش��گری، اقتصاد فضای مج��ازی و اقتصاد 
دیجیتال از عرصه   هایی است که جای کار زیادی 
دارد و امروز برخی کشورهای همسایه به اندازه 
درآمد نفتی ایران از عرص��ه دیجیتال و فضای 

مجازی درآمد کسب می کنند. 

 دانشگاه برای ایجاد تحول
 به کمک دولت بیاید

دکتر رئیس��ی حرکت قوی برای تولید علم را نیاز 
امروز دولت به ویژه در ایجاد تحول علم پایه در کشور 
دانست و گفت: در این زمینه نقش دانشگاه، نقشی 
محوری است که فقط با تالش های وزیر علوم و در 
عرصه ستادی ممکن نیس��ت. همه دانشگاه های 
کشور به ویژه مراکز دانشگاهی در تهران که مرکزیتی 
در این زمینه دارند، باید در زمینه مسئله شناسی و 

ارائه راهکار، با دولت همکاری کنند. 
رئیس جمهور در بخش دیگ��ری از اظهارات خود 
به س��خنان نماینده کارمندان دانش��گاه   ها اشاره 
کرد و گف��ت: در موضوع رفع مش��کالت رفاهی و 
مالی کارکنان دانش��گاه   ها به دنبال آن هستیم که 
یک نظام جامع و عادالنه پرداخت در کشور ایجاد 
کنیم تا همه حقوق بگیران در آن دیده ش��وند و بر 
پایه متناسب س��ازی حقوق با تورم، مشکل همه 

قشر  ها حل شود. 
دکتر رئیس��ی در واکنش به س��خنان شماری از 
دانش��جویان که در قالب یک بس��ته تصویری در 
مراسم پخش شد، اظهار داشت: با ظرفیت   هایی که 
در کشور سراغ دارم به آینده درخشان ایران بسیار 
امیدوارم و باور دارم هیچ بن بس��تی پیش روی ما 

نیست؛ ما اصحاب می توانیم هستیم و می توانیم 
مش��کالت و موانع را کنار بزنی��م. رئیس جمهور 
جهاد علمی را شعار و روش��ی مناسب برای غلبه 
بر مشکالت توصیف کرد و گفت: طبیعی است که 
دشمن نمی خواهد پیشرفت کنیم، اما می توانیم 
با کار مجاهدانه و علمی، سرعت پیشرفت کشور 

را مضاعف کنیم. 
 پایان نامه ه�ا نبای�د در کتابخانه   ها خاک 

بخورند
آیت اهلل رئیسی افزود: دانشگاه   ها باید هم در عرصه 
جذب دانش��جو و هم در زمینه تحقیق و پژوهش 
هدفمند عمل کنند و پایان نامه های دانشجویی نباید 
در کتابخانه   ها خاک بخورند، بلکه باید مسئله محور و 
تقاضامحور باشند تا به حل مشکالت کمک کنند. 

رئیس جمهور درباره درخواست دیدار با تشکل های 
دانش��گاهی نیز گفت: بنده خرداد امس��ال جلسه 
مفصلی با تشکل های دانشجویی در مسجد دانشگاه 
تهران داشتم و نظرات آنان را شنیدم و از برگزاری 
نشست دوباره و گفت وگو با دانشجویان و تشکل های 

دانشجویی نیز استقبال می کنم
در پایان این مراسم آیت اهلل رئیسی نماز جماعت را 
به همراه تعدادی از دانشجویان در مسجد دانشگاه 

تهران اقامه کرد. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

پایگاه های خود را در سطح اقیانوس  ها
 گسترش می دهیم

فرمانده نی�روی دریایی ارت�ش می گوید به دنبال تقویت و گس�ترش 
پایگاه های خود در سطح اقیانوس  ها هستیم. امیر دریادار شهرام ایرانی 
صبح دیروز در نشست با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: 
بیش از 90 درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام می شود و نیروی دریایی 
تنها نیرویی اس�ت که فراتر از مرزهای کش�ور فعالیت دارد و توانسته 
در دیپلماس�ی دریایی نظام مقدس جمهوری اس�امی اثرگذار باشد. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی گفت: مأموریت مهم تأمین 
امنیت شاهراه اقتصادی جمهوری اس��المی ایران در دور  ترین نقطه دریا  ها 
از زمان دفاع مقدس تا امروز بر عهده نیروی دریایی بوده و در آینده هم ادامه 
خواهد داشت و هیچ تهدیدی ما را از مسیر و مأموریتی که داریم بازنداشته و 

نه تنها عقب نرفتیم بلکه جلوتر نیز رفته ایم. 
ایرانی تأکید کرد: امروز نیز اگر در صحنه های بین المللی اتفاقاتی افتاده، حضور 
ناو گروه های نیروی دریایی باعث کمک به عزیزانمان در سیاس��ت خارجی 
کشور شده اس��ت. وی درباره ارتقای توان دریانوردی نیروی دریایی ارتش 
اضافه کرد: در این راس��تا در هر نقطه آبی دنیا که فرمان صادر شود بااقتدار 
حاضر می ش��ویم و به لطف خدا ظرفیت آن نیز وج��ود دارد و قطع به یقین 
به دنبال تقویت و گس��ترش پایگاه های خود در سطح اقیانوس   ها هستیم. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی گفت: امروز نیروی دریایی با 
بهره گیری از دانش داخلی توانسته تجهیزات خود را تأمین کند و در عمق دریا 
مأموریتی که در طول هشت سال دفاع مقدس انجام داد را همچنان ادامه دهد. 
ایرانی اضافه کرد: امروز اسکورت شناور  ها باهمت ناو گروه های نیروی دریای 
ارتش بااقتدار انجام می شود و نفتکش های جمهوری اسالمی به سمت لبنان 
با اسکورت نیروی دریایی در دل دریا  ها انجام شد.  ایرانی گفت: امروز فعالیت 
نیروی دریایی به سمت دریای عمان گسیل پیدا کرده است و بخش عمده ای از 
همکاران ما که در بوشهر مستقر بودند از نظر عملیاتی امروز در سواحل مکران 
مستقر هستند، هرچند حوزه مأموریتی آنها بسیار سخت است و این منطقه 
به آن صورت مطلوب در مسیر پیشرفت قرار نگرفته اس��ت. وی یادآور شد: 
آنچه تاکنون در منطقه مکران انجام شده از نعمت حمایت رهبر معظم انقالب 
برخوردار است که چراغ راه ما بوده و سعی کرده ایم فرامین ایشان را به درستی 

عملیاتی و به نتیجه برسانیم. 

پیام   تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت حجت االسالم  

محمدی تاکندی
حضرت آی�ت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش�ت حجت االس�ام 
آق�ای ش�یخ عل�ی محم�دی تاکن�دی را تس�لیت گفتن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، در پیام رهبر 
انقالب اسالمی آمده است: درگذشت عالم متخلّق جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج شیخ علی محمدی تاکندی رحمهًْ اهلل علیه را به 
مردم عزیز قزوین و به ویژه به خاندان محترم و ارادتمندان و دوس��تان 
آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان 

مسئلت می کنم. 
علی محمدی تاکندی نماینده سابق مردم قزوین در مجلس خبرگان 
رهبری بود که شامگاه جمعه به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت. 
نمایندگی مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری طی دو دوره، 
عضویت ش��ورای مدیریت حوزه علمیه قزوین و تدریس دروس خارج 
فقه در مدرس��ه امام صادق )ع( قزوین از جمله سوابق کاری محمدی 

تاکندی است. 

نظارت میدانی مجلس
 از مرزهای آذربایجان شرقی

امنیت در مرزهای مشترک ایران
 با آذربایجان و ارمنستان برقرار است

رئی�س کمیته م�رز مجل�س با اش�اره ب�ه برق�راری امنی�ت در 
مرزهای مش�ترک ایران با آذربایجان و ارمنس�تان، گفت: هیئت 
پارلمانی به هم�راه مس�ئوالن وضعیت مناطق مختل�ف مرزی را 
رصد کردند، امنی�ت در تمامی مرزهای مش�ترک برقرار اس�ت. 
شهریار حیدری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در توضیح بازدید 
نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مناطق 
مرزی استان آذربایجان شرقی، گفت: روز یک  شنبه از مرزهای استان 
آذربایجان غربی نظارت میدانی داشتیم و روز دو  شنبه از مرزهای استان 

آذربایجان شرقی. 
رئیس کمیته مرز مجلس شورای اس��المی افزود: مرزهای جمهوری 
اس��المی ایران در این منطقه نی��ز از امنی��ت الزم برخوردارند، البته 
بازدیدی ه��م از پایانه نوردوز )مرز ایران و ارمنس��تان( داش��تیم، این 
مرز از نظر ترانزیتی، صادرات��ی و وارداتی فعال اس��ت و روزانه حدود 
3۰۰ کامیون کاال در این مرز تردد دارن��د و تعداد 3۰۰ نفر در این مرز 
رفت و آمد می کنند. این مرز در شرایط کرونایی یکی از مرزهای فعال 
است و پس از کرونا قطعا یکی از مرزهای فعال ما در منطقه خواهد بود. 
ما در این بازدید  ها نقاط مختلفی از مرز  ها را رصد کردیم، جلساتی در 
مناطق مرزی به صورت میدانی برگزار شد. پیشنهاداتی برای مسئوالن 
و مقامات ذی ربط جهت طرح در کمیسیون خواهیم داشت. این مرز  ها 
فرصت های خوبی هس��تند که باید از آنها نهایت بهره برداری را برای 

توسعه بخشیدن به روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک کرد. 
وی ادامه داد: درگذشته های دور پل های مواصالتی بین ایران، آذربایجان 
و ارمنستان وجود داشته که با احیای این راه های ارتباطی قدیمی، مردم 
منطقه می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، مرز  ها فرصت مناسبی 
برای مردمان این مناطق است و آثار منطقه ای، ملی و محلی خواهد داشت. 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مرزهای ایران 
و جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای یکدیگر تهدید نیستند، حضور 
کش��ورهای فرامنطقه ای و رژیم صهیونیس��تی در مرزهای ارمنستان و 
آذربایجان با هدف ایجاد تنش و اختالف است. آنها دنبال تنش و اختالف 
در منطقه هستند لذا تأکید داریم جمهوری آذربایجان نسبت به توطئه های 

تاریخی و طراحی شده از گذشته آگاه باشد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: عمق روابط فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک ایران و جمهوری 
آذربایجان امکان بروز تنش و بح��ران را در این منطقه نخواهد داد، در 
عین حال نیروهای امنیت��ی، نظامی و اطالعاتی جمهوری اس��المی 
آمادگی الزم برای مقابله با هر تنش را در منطقه دارد و هر خدشه ای به 

جمهوری اسالمی را پاسخ خواهند داد. 

بازدید اسالمی از رآکتور تحقیقاتی 
شهید فخری زاده

مع�اون رئیس جمه�ور و رئی�س س�ازمان ان�رژی اتمی ای�ران از 
زیرساخت های علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بازدید کرد. 
به گزارش مهر، محمد اسالمی در این بازدید که با همراهی جمعی از 
معاونین و مدیران سازمان انرژی اتمی انجام شد، از رآکتور تحقیقاتی 
شهید فخری زاده  )رآکتور تهران( و زیرساخت های علمی، تحقیقاتی 
پژوهشکده های »رآکتور و ایمنی هسته ای « و »فیزیک و شتابگرها« 
بازدید کرد. رئیس س��ازمان انرژی اتمی در ادامه با توضیحات روسای 
پژوهشکده   ها و معاونان پژوهش��ی آنها و همچنین بررسی تجهیزات 
علمی آزمایشگاه فیزیک نوترون و شتابدهنده واندوگراف، در جریان 
پروژه های خاتمه یافته و جاری و دستاوردهای مهم اخیر پژوهشکده   ها 

در حوزه های مختلف علوم و فنون هسته ای قرار گرفت. 

در راستای گسترش دیپلماسی دفاعی جمهوری 
اسامی ایران

سرلشکر باقری به پاکستان سفر می کند
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
به دعوت فرمانده ارتش پاکستان و در راس��تای گسترش دیپلماسی 
نظامی-دفاعی جمهوری اس��المی ایران، ام��روز در رأس یک هیئت 

بلندپایه نظامی، امنیتی و دفاعی به این کشور همسایه سفر می کند. 
به گزارش ایرنا، سفر سردار باقری بنابر دعوت رسمی ژنرال »قمر جاوید 

باجوا« فرمانده ارتش پاکستان انجام خواهد شد. 
دیدار با نخس��ت وزیر، فرمانده ارتش، رئیس س��تاد مشترک ارتش و 
برخی دیگر از مقامات نظامی پاکس��تان در برنامه کاری سردار باقری 
در طول اقامت در ش��هر اس��الم آباد قرار دارد. اعضای هیئت بلندپایه 
نظامی جمهوری اسالمی ایران در ادامه برنامه سفر به همسایه شرقی، 
از شهر بندری »کراچی« در جنوب پاکستان و برخی از مراکز نظامی و 
دریایی این کشور بازدید می کنند. سفر فعلی هیئت نظامی کشورمان 
به همسایه شرقی مرحله جدیدی در مسیر تحکیم مناسبات نظامی، 
دفاعی و امنیتی میان دو کش��ور مهم جهان اسالم ایران و پاکستان را 

رقم می زند. 
کارشناسان سیاسی و نظامی با توجه به تحوالت امنیتی منطقه و جهان 
اسالم از جمله اوضاع افغانستان، سفرهیئت عالیرتبه ستاد کل نیروهای 
مسلح ایران به پاکستان را مهم و تأثیرگذار ارزیابی می کنند. سفر سردار 
سرلشکر پاس��دار محمد باقری به پاکس��تان به دلیل روند رو به رشد 
مناسبات دفاعی، امنیتی و نظامی میان دو کشور همسایه و برادر طی 
چند سال اخیر بسیار حائز اهمیت تلقی می شود. این بازدید بیانگر اراده 
مشترک مقام های نظامی ایران و پاکس��تان برای هم افزایی بیشتر در 
مسیر تقویت همکاری های دوجانبه، توسعه امنیت در مرزهای مشترک، 
کمک به ثبات منطقه ای از جمله دیدگاه مشترک برای بازگشت صلح 
و ثبات در افغانستان، رایزنی درباره مسائل جهان اسالم و عزم مشترک 

برای نبرد با تروریسم و مقابله با عوامل ناامنی در منطقه است. 
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      قضائی

رئی�س ق�وه قضائیه ب�ا بی�ان اینک�ه برخی 
دس�تگاه   ها مثل س�ازمان مالیاتی و بانک   ها 
هنوز ب�دون اط�اع رس�انی مناس�ب افراد 
را ممنوع الخ�روج می کنن�د، گف�ت: ب�ه 
س�اماندهی  ب�رای  بخش�نامه ای  زودی 
می ش�ود.  ص�ادر  ممنوع الخروجی   ه�ا 

به گزارش اداره کل روابط عموم��ی قوه قضائیه، 
حجت االس��الم  محس��نی اژه ای در جلسه دیروز 
شورای عالی قوه قضائیه ، با اشاره به ممنوع الخروج 
ک��ردن افراد توس��ط برخی دس��تگاه   ها از جمله 
سازمان مالیاتی و بانک   ها و برخی مراجع قضایی 
اظهار داش��ت آمار کس��انی که ممن��وع الخروج 
می شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله 

باعث بروز مشکالتی برای مردم شده است. 
محس��نی اژه ای افزود: اول باید معلوم ش��ود که 
کدام دستگاه   ها اجازه دارند افراد را ممنوع الخروج 
کنند و چ��ه کس��انی و ب��رای چه مدت��ی باید 
ممنوع الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ 
توجیه قانونی اعالم نش��ود ک��ه ممنوع الخروج 
ش��ده اند و در ف��رودگاه متوجه موضوع ش��وند 
خس��ارت بار اس��ت. وی ادامه داد: گاهی فردی 
ممنوع الخروج می ش��ود که بعداً معلوم می شود 
ضرورتی برای این کار نبوده و مش��کل دیگر این 
اس��ت که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح 
کرده حکم ممنوع الخروجی پس از شش ماه بالاثر 
می شود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها، تسویه با 

بانک   ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره 
محکومیت همچنان ممنوع الخروج هستند و به 
این مسئله توجهی نمی شود. رئیس دستگاه قضا 
با بی��ان اینکه در روز های آینده بخش��نامه ای را 
برای ساماندهی ممنوع الخروجی   ها صادر خواهد 
کرد از دادس��تان کل کشور و س��ازمان بازرسی 
خواس��ت که بر روند ممنوع الخروجی   ها نظارت 
جدی داشته باش��ند تا ضوابط آن رعایت شود. 
محس��نی اژه ای همچنین از دادستان انتظامی 
قضات نیز خواس��ت که پس از صدور بخشنامه 
مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی 

می کنند برخ��ورد کن��د. وی از معاونت حقوقی 
قوه قضائیه نیز خواس��ت که اصالح قانون برای 
س��اماندهی نحوه ممنوع الخروج کردن افراد را 
بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق 

مجلس شورای اسالمی پیگیری شود. 
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش 
با اش��اره به در پیش بودن فصل زمستان اظهار 
داشت: احتمال دارد که در زمستان مانند سنوات 
گذش��ته با آلودگی هوا مواجه باش��یم. محسنی 
اژه ای بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور و دادس��تان کل خواس��ت که با ارائه 

نظرات تخصصی درباره مشکالت احتمالی مربوط 
به فصل زمستان به دولت، مسئوالن دستگاه های 
اجرای��ی را برای برنامه ریزی و پیش��گیری برای 

کاهش آسیب   ها در این فصل یاری دهند. 
بخش دوم جلسه ش��ورای عالی قوه قضائیه، به 
بررسی مشکالت مردم در فرآیند توقیف، انتقال، 
نگهداری و ترخیص وس��ایل نقلی��ه اختصاص 
یافت که پ��س از بحث و گفت وگو دو س��اعته و 
ارائه دیدگاه   ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از 
اعضای شورا، رئیس قوه قضائیه دستورات الزم را 

در این زمینه صادر کرد. 
حجت االسالم محس��نی اژه ای با تأکید بر لزوم 
ضابطه من��د ش��دن توقیف و ش��رایط نگهداری 
وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی، به معاونت 
حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد در اولین فرصت 
ممکن برای این موضوع یک دستورالعمل اجرایی 
تدوین کند. اژه ای در بخش دیگری از س��خنان 
خود به برخورد قاطعانه دستگاه قضا با پرونده های 
فساد مالی و اقتصادی اشاره کرد و در عین حال 
این نکته را متذکر شد که آثار مخرب و درازمدت 
فساد های فرهنگی نیز بس��یار زیاد است. رئیس 
قوه قضائیه مردم ایران اسالمی را مردمی متدین، 
رئوف و نوع دوست توصیف کرد و گفت: هر اندازه 
دستگاه قضا در انجام مأموریت های خود بیشتر 
از ظرفیت های مردمی اس��تفاده کند توفیقات و 

دستاورد های بیشتری کسب خواهد کرد. 

 اژه ای: ممنوع الخروجی ها را به زودی ساماندهی می کنیم 


